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Ekosysteemipalvelut 
• Pohjavettä muodostavat luonnonsora-alueet (harjut, 

reunamoreenit ym.) ovat arvokkaimmillaan 
ekosysteemipalveluiden tuottajina 

- Pohjavesi, lähteet, lähdepurot, pohjaveden 
purkautumissuot/-järvet/tihkupinnat ja niiden 
erityislajisto 

- Virkistys- ja maisema-arvot (useita Punkaharjun, 
pyynikin jne. kaltaisia ”kansallismaisemia”) => myös 
matkailuarvot. 

• Sora- ja kasvavassa määrin myös kalliokiviainesvarojen 
hyödyntäminen muut arvot hävittävällä tavalla on 
vakava uhka erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä. 

• POSKI-selvitykset -> tähtäimessä yhteensovittaminen 
 



Mitä tehty muualla? 
• Ruotsissa verotetaan luonnonsoran käyttöä  => soran käyttö on 

myös vähentynyt.  
• Vero on nostanut soran hintaa -> lisännyt kivimurskan käyttöä 

(ongelmana on kasvava soran/murskeen tuonti muualta).  
• Kivimurske on kuitenkin samaan tapaan uusiutumatonta ja sen 

valmistus on lisäksi energiaintensiivistä (päästöt) ja meluisaa.   
- Ruotsissa ajatuksena oli, että kierrätetyn materiaalin osuus 

nousisi 15%:iin kaikesta kiviaineksesta, mutta 
kierrätysmateriaalia ei ollut infrastruktuurin kasvuun nähden 
tarpeeksi saatavilla. 

- Suomessa pääkaupunkiseudulla tehtyjen selvitysten mukaan 
täälläkään ei kierrätysmateriaali tulisi riittämään (joskin nyt 
metro-tunnelin louhintakiveä on ajettu jopa mereen…).  

=> Pelkkä kierrätys ei riitä, on sekä vähennettävä, että 
suunnattava paremmin… 



• Tanskassa Vero koski vuosina 1989-2009 kaikkia 
kiviaineksia. Siihen yhdistyi myös purkujätteen 
verottaminen (eli jätevero myös kiviainekselle).  

• Vero näytti aluksi tehoavan, mutta 1990-luvulla 
kulutus kääntyi  taas kasvuun. 2000-luvulla 
kulutus jälleen laski (talouskriisi...).  

Neitseellisen kiviaineksen markkinat 
osoittautuivat  varsin joustamattomiksi, mutta 
yhdistelmä-verotus kuitenkin toimi kohtuullisesti 
(verotaso ratkaisee, mutta tottumukset ovat 
tiukassa… tarvitaan myös muita toimia, säätelyä, 
logistiikkaa ja menetelmien kehitystä…). 



Verot 
• Neitseellisen kiviaineksen vero yhdessä jäteveron 

kanssa, ohjaisi paremmin kierrätettyjen 
substituuttien etsimiseen ja logistiikan 
parantamiseen.   

Pitää selvittää parhaat kokemukset ja ottaa 
käyttöön! 

• Veroilla voi samalla tukea uusiutuvien materiaalien 
käyttöä sekä antaa tilaa uudentyyppisille 
rakentamisen innovaatioille ja sitä kautta hallitulle 
toivottuun suuntaan siirtymiselle.  

• Sijainninohjauksessa tarvitaan kaavoitusta ja 
lupaohjausta. 
 



Infra & verot => vaikuttavuus? 
• Valtava määrä kiviainesta kuluu tierakentamiseen. 

• Veron kohdistamisen vaikutuksia tulisi selvittää huolella. 
Esim. suurin osa teistä on valtion rahoittamia -> jos vero 
kohdistuu pääasiassa valtioon, ei sillä luultavasti ole 
suurta ohjausvaikutusta, syntyy vain turhaa byrokratiaa.  

• Entä metsätiet? Nyt sorastetaan/murskeistetaan valtion 
tuella (tuki n. 55milj.€/v -> vrt vaikka luonnonsuojelun 
hankintamäärärahoihin, jatkossa n. 18 milj.€/v)  

Ympäristölle haitallinen tuki -> Pois. Vai voisiko jotenkin 
muuten vähentää metsäteille käytettävän kiviaineksen 
määrää?  

Aiemmin hoidettiin talviteillä, uudet innovaatiot? 



Mistä kierrätettävää? 
• Kaivosten sivukiven hyödynnys? 
 -  Metsätien murskettamisessa valtion varoin, ei ole 

mitään järkeä -> mutta sivukivi voisi jossakin toimia 
käyttökelpoisena resurssina.  

• Suomessa on valtavasti tyhjillään olevia 
rakennuksia ja 130 000 km erittäin vähän käytettyä 
tieverkkoa  

Ovatko kaikki todellisuudessa tärkeitä? Pitäisikö 
uutta infraa rakennettaessa samalla poistaa 
turhimmasta päästä vanhaa? Mikä kannustaisi ja 
miten kierrätysmateriaalien logistiikka voisi 
purkutilanteissa toimia? 



Kohtuus? 
• Teitä on Suomessa tarpeeksi (liikaakin) 
• Rakennuksiakin on riittävästi (osin ”väärissä” paikoissa). 
• Uuttakin rakennuskantaa rakennetaan vääriin paikkoihin ja 

siten tuhlataan myös kiviainesta (vrt hyväpohjainen 
kangasmaa /Suurpellon savikko…). 

• Rakennusten käyttöikä on alentunut kohtuuttomasti (vrt. 
hirsikirkot / betoni-teräs-lasi kauppakeskukset). 

Takaisin kohti uusiutuvaa ja korjattavissa olevaa, järkeviin 
paikkoihin rakennettavaa sekä uusiokäytettävää 
rakentamista. 

Kohti kohtuullisuutta (rakennusten neliö-/kuutiomäärät, 
energiaintensiivisyys jne.). 

• Rakennuslupaan elinkaaritarkastelu -> Määritellään jo 
etukäteen miten materiaalit saadaan elinkaaren lopuksi 
uusiokäyttöön -> kierrätysvelvollisuus.  



Logistiikka ja älykkäät käytännöt 
• Kiviaineksen kierrätyksen lisäämisessä keskeistä on 

ohjata logistiikkaa ja varastointia nykyistä 
huomattavasti paremmaksi!  

Älyttömyydet kuten mereen dumppaus pois! 
• Kompensaatioajattelu -> jos hävitetään harju- tai 

kallioalue, miten luonnolle ja ekosysteemipalveluille 
aiheutettu vahinko korvataan? Luodaanko 
uuselinympäristöjä vai suojellaan muita kohteita 
hävittämiseltä? No Net Loss / Net Positive Inpact.  

Teiden pientareet: Ei multaa -> luonnonkasveja, 
paahdelajistoa -> ei tarvitse leikata nurmikkoa + ovat 
kauniita ja monimuotoisia -> kustannussäästöjä ja 
biodiversiteettihyötyjä  

 = winwin-tilanne! 



Tavoite 
1. Tavoitteena on säästää ensisijaisesti luonnonsoraa, 

mutta myös kalliokiviainesta. 

2. Kiviaineksen otto pitää toteuttaa vähiten haitallisesti 
(paikan valinta ja menetelmät)  

 ->  kaava- ja lupasääntely tärkeää! 

3.   Tärkeää on lisätä kierrätetyn materiaalin käyttöä ja 
samaan aikaan vähentää käyttöä kokonaisuudessaan.  

Harjun poistamisesta -> runsaampien kallioainesten 
käyttöön -> kierrätyskiviainekset täyskäyttöön -> 
kalliokiven louhinta tunneleihin (?) -> rakentamisen 
suuntaaminen uusiutuviin materiaaleihin & 
materiaalien käytön minimointiin (käyttöikä, 
muunneltavuus, kierrätettävyys). 
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